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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Promovimi i investimeve 

Janë realizuar nëntë (9) konferenca për investime dhe tregti apo sesione informuese ku janë 

realizuar takime me 297 biznese të huaja të cilat janë njoftuar për kushtet dhe mundësitë e 

përgjithshme për investime në Kosovë. Janë përkrahur në mënyrë të drejtpërdrejt pesë (5) 

investitor të rinj të huaj të cilët kanë investuar në Kosovë. Janë kontaktuar 250 biznese të 

huaja të regjistruara pranë ARBK-së dhe janë vizituar 30 prej tyre. Janë realizuar takime me 

14 komuna për të bashkërenduar shërbimet ndaj IHD-ve. 

 

Promovimi i Eksportit dhe Turizmit 

Është subvencionuar pjesëmarrja e 36 ndërmarrjeve në 13 panaire - prej të cilave nëntë (9) 

panaire ndërkombëtare dhe katër (4) në Kosovë - ku janë promovuar 248 produkte kosovare 

dhe janë nënshkruar 47 kontrata për eksport në gjashtë (6) tregje të reja në vlerë prej EUR 

563 mijë. Së bashku me projektin i ICEP janë realizuar pesë (5) konferenca sektoriale mbi 

sfidat dhe objektivat e ndërmarrjeve në këta pesë (5) sektorë ekonomik. 

 

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 

Është koordinuar raportimi në OECD i të gjitha institucioneve kosovare rreth Aktit Evropian 

për Biznes të Vogël dhe Perspektivës së Konkurrueshmërisë. Është negociuar suksesshëm 

nënshkrimi i marrëveshjes për anëtarësimin e Kosovës në Programin COSME. Në Ditët e 

Biznesit të Vogël 2017 janë organizuar gjashtë (6) konferenca regjionale dhe janë ndarë 20 

mirënjohje për top NMVM-të. Është realizuar pagesa e tretë prej EUR 1 milion për FKGK. 

Në bashkëpunim me projektin e BE-së ICEP ka filluar ofrimi i këshillimeve për 29 NMVM. 

Është organizuar Panairit “Gratë në Biznes” ku kanë marrë pjesë 28 biznese dhe OJQ me 

pronare femra. Në bashkëpunim me MPMS dhe UNDP është realizuar Internship Biznesi 

2017, kanë ka vijuar praktikën 200 student të sapo-diplomuar. Kemi publikuar analizën e 

nevojave për trajnime dhe kemi filluar ndërtimin e platformës online për trajnime.  

 

Zonat Ekonomike 

Janë nënshkruar marrëveshje bashkëfinancimi në vlerë prej EUR 1 milion për ndërtim të 

zonave ekonomike në Shtime, Viti, Suharekë dhe Lipjan. Në bashkëpunim me MMPH, MF 

dhe KK Drenas janë zhvilluar procedurat për shpronësimin e parcelave për krijimin e zonës 

ekonomike Qendra e Biznesit Drenas. Tek Parku i Biznesit në Drenas janë vendosur pesë 

biznese të reja, janë realizuar investime shtesë në infrastrukturë fizike si mbikalimi, 

rregullimi i impiantit, etj. STIKK-ut i është dhënë në shfrytëzim hapësira a Inkubatorit të 

Biznesit në Bernicë për pesë vite. 

 

Kosovo Ready For You (Kosova Gati Për Ju) 

Është realizuar brand-i i ri gjithëpërfshirës “Kosovo Ready For You” që mbulon promovimin 

e tërë sektorit privat kosovar. Janë realizuar tri video 60 sekondëshe ku promovohen 

potencialet për investime, eksport dhe turizëm dhe 19 video 30 sekondëshe për 19 ndërmarrje 

vendore dhe të huaja si histori suksesi të të bërit biznes në Kosovë. Të gjitha materialet 

promovuese që nga panairi Anuga në muajin tetor janë realizuar nën këtë brand. U janë 

përcjellë ambasave të Kosovës të gjitha materialet promovuese. 
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PROMOVIMI I INVESTIMEVE 
 

 Janë përkrahur në mënyrë direkte 5 investitorë të huaj të cilët kanë investuar në 

Kosovë. 

 Janë realizuar takime me 297 biznese të huaja të cilat janë njoftuar për kushtet dhe 

mundësitë e përgjithshme për investime. 

 Janë realizuar konferenca për investime dhe tregti gjatë vitit 2017: 10  

 Janë  përcjellë  dhe mbështetur kompanitë investive të huaja gjatë vitit 2017 : 13 

 Ofrimi i  informatave kompanive te huaja investive gjate vitit 2017: 16 

 Janë kontaktuar bizneset e huaja gjatë vitit 2017 : 250 

 Janë vizituar investitorë të huaj të cilët kane investuar gjatë këtij viti: 30 

 Dialogu ndërmjet qeverise qendrore dhe lokal, vizite tek komunat për vitin 2017: 14 

 Janë përcjellë materialet promovuese tek ambasadat: 15 

 Shuma e investimeve për periudhën janar – shtator 2017: 214.1 mil. 

 Numri i videove promovuese (histori suksesi): 8. 

 Janë zhvilluar negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për mbrojte dhe promovim 

të investimeve me Mbretërinë e Bashkuar. 

 

Në bazë të planit të paraparë të punës për vitin 2017, Sektori për Promovim të Investimeve ka 

realizuar një sërë aktivitetesh në kuadër të shtyllave kryesore për promovimin e potencialeve 

të vendit: 

 Faza para-investive 

 Faza investive 

 Kujdesi i më-pastajmë 

 

Më poshtë do të paraqitet tabela e cila përmban listën e bizneseve të huaja të cilat janë 

përkrahur nga KIESA përmes formave të ndryshme të shërbimeve, biznese këto të cilat kanë 

rezultuar suksesshëm në fillimin e operimit  të tyre në vendin tonë.  

Figura 1 Investitorët e përkrahur në vitin 2017 

Kompanitë të cilat kanë realizuar investime dhe janë përkrahur nga SPI - KIESA  

Kompania Sektori 
Vlera në mil. 

euro 
Të punësuar Adresa Prejardhja Eksporti 

VITEX SH.P.K. Tekstil/Prodhim i konfeksionit     1,350.000.00 140 Kllokot- Viti Gjermani     Gjermani 

SUTHERLAND GLOBAL 

SERVICES KOSOVO 

SH.P.K.  

TIK/ 200,000.00 60 
Prishtinë  

(Veternik) 
Holandë   Gjermani-Austri-Zvicër 

BUNSAM METAL SH.P.K. 
Prodhimi i pjesëve metalike për 

lartëpërques dhe trafo elektrike 
230,000.00 12 Obiliq (Mazgit) Turqi    Itali - Gjermani 

FORMA Sh.P.K. 
Automotivë/Prodhim i kornizave 

plastike për automjete dhe trena  
200,000.00 20 

Gjilan  

(Bresalc) 
Gjermani Gjermani 
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ASTRA CHEMICAL SH.P.K. 

Prodhimi i sapunit, detergjenteve 

dhe produkteve të pastrimit, si 

dhe preparateve për shkëlqim 

500,000.00 10 Fushë Kosovë Turqi Maqedoni, Serbi 

Gjithsejtë: 
 

2,480.000.00 242 
   

 

Faza para-investuese - mbështetja e investitorëve të huaj në Kosovë  

Në kuadër të shërbimit ndaj investitorëve huaj, gjatë këtij viti janë realizuar takime me 297 

biznese të huaja të cilat janë njoftuar për kushtet dhe mundësitë e përgjithshme për investime 

si dhe mbi shërbimet përkrahëse që ofron Agjencia për Investime dhe Përkrahje të 

Ndërmarrjeve - KIESA për investitorët e huaj.  

Në tabelën më poshtë në mënyre figurative është paraqitur numri i bizneseve të takuara në 

KIESA dhe në evente të ndryshme. 

 

Figura 2  Takimet me investitorë të huaj  

 
 

Siç mund të shihet në figurën më lartë nga gjithsejtë 297 biznese me të cilat KIESA është 

takuar, 50 nga to janë realizuar ne ambientet e Agjencisë ndërsa 247 prej tyre në evente të 

ndryshme të organizuara nga KIESA apo në bashkëpunim me partnere. 

 

IHD-të 2017 

KIESA rreth IHD-vë në Kosovë bazohet në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), 

të cilat publikohen në raporte periodike nga BQK.  Andaj,  bazuar në të dhënat e BQK-se 

shtetet që kanë investuar më së shumti janë: Gjermania, Zvicra, Austria, Shqipëria, Turqia, 

SHBA. 

Ndërsa, sektorët ku është investuar gjatë 2017  janë: Patundshmëria, qiradhënia dhe 

aktivitetet tjera biznesore, shërbimet financiare, transporti dhe komunikimi, industria, dhe 

shërbime tregtare. 
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Figura 3 Investimet sipas aktivitetet ekonomik, periudha 2007-  shtator 2017 

Burimi : BQK 

Siç mund të shihet nga figura më lartë, sektorët që kanë gjeneneruar vlerën më të lartë të 

investimeve të huaja përgjatë periudhës 2007 – shtator 2017 janë: Patundshmëritë dhe 

aktivitetet e qiradhënies, Shërbimet Financiare, Ndërtimi, Industria etj. 

 

Figura 4 Investimet sipas viteve, periudha 2007- shtator 2017 dhe shtetet. Burimi: BQK 
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Figurat më lartë pasqyrojnë rrjedhën e investimeve  që nga vitit 2007 deri në shtator të vitit 

2017 investuar nga shtete të ndryshme dhe shumat e investimeve në total. 

 

Konferencat për promovim të investimeve 

Qëllimi i realizimit të konferencave për promovim të investimeve është informimi dhe 

tërheqja e investitorëve nga vendet e ndryshme të botës për të investuar në Kosovë. 

Brenda vitit 2017 janë realizuar këto Konferenca/Forume për Investime dhe Tregti: 

 Forumi për Investime dhe Tregti në Itali i cili është mbajtur më datën 31 Janar 2017 

në Romë, në bashkëpunim KIESA-s dhe Italian Trade Agency ITA si dhe në 

mbështetje të ambasadave të të dyja vendeve. Në ketë konference kanë marrë pjesë 21 

kompani kosovare dhe 68 kompani Italiane. 

 Forumi ekonomik Kosovë – Greqi i cili është mbajtur me 7 Mars në Prishtinë ku të 

dyja vendet promovuan potencialet e investimeve dhe mundësit e bashkëpunimit, me 

c’rast janë realizuar edhe takime b2b ndërmjet bizneseve greke dhe atyre kosovare. 

 Takim informues në në Ambasadën e Kosovës në Londër në bashkëpunim dhe me 

RrBSh Londër.     

 Forumi për Investime dhe Tregti në Cyrih – Zvicër mbajtura me 14 qershor 2017, me  

c ‘rast janë promovuar mundësitë për investime dhe tregti në Kosovë. Në ketë 

konferenca kane marre pjese mbi 60 kompani zvicerane dhe të Diasporës me c’rast 

janë njoftuar mbi potencialet për investime që ekzistojnë në Kosovë. Ne njëjtën kohë 

KIESA dhe SEC+ kane nënshkruar marrëveshjen për bashkëpunim ne fushën e 

promovimit të investimeve. 

 Forumi Kosovaro-Hungarez, është mbajtur me datë 03-04 Prill 2017 në Prishtinë, 

kanë marr pjesë përfaqësues të institucioneve  Kosovare dhe Hungarez  si dhe 

përfaqësues të bizneseve nga të dy vendet. 

 KIESA në bashkëpunim  me Oden Ekonomike të Kosovës dhe në mbështetje të 

Ambasadës e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka organizuar takime B2B në 

Prishtinë, në mes të kompanive  kosovare dhe kompanive britanike. Takimet janë 

organizuar nga KIESA, OEK dhe Oda Ekonomike e Londrës Jugore. Takimet janë 

mbajtur me datë 17 Maj 2017, në Prishtinë. Në këto takime kanë marrë pjesë mbi 70 

biznese nga të dyja palët. 

 Me datë 10 dhe 11 maj 2017 në Tiranë është organizuar Forumi “INOVACIONI NË 

PROJEKTIM PËR ZHVILLIMIN E INFRASTRUKTURAVE TË 

QËNDRUESHME’’ . Forumi është organizuar në bashkëpunim me  Agjencinë ICE - 

Zyra e Tiranës, me Zyrën e Teknologjisë Industriale, Energjisë dhe Mjedisit më seli 

Qendrore në Romë dhe Shoqatën Italiane të Inxhiniereve Konsulentë OICE, ku kanë 

marr pjesë kompani nga Kosova, Shqipëria dhe Italia . 

 Pjesëmarrje në konferencën për investime  dhe tregti në Ankara - Turqi në 

bashkëpunim me Shoqatën e Eksportueseve të Turqisë TIM. Në këtë  konferencë 

KIESA ka shpalosur mundësitë për investime dhe bërje biznes, si dhe janë realizuar 

takime direkte me bizneset pjesëmarrëse në këtë konferencë.  

 Pjesëmarrje në Panairin "Ditët e prodhimeve të Kosovës" në Rjekë, me datë 28 – 
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29 qershor 2017. Në panair krahas bizneseve nga Kosova, kryesisht të sektorit të 

ushqimit dhe pijeve kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e MPJ dhe të OEK.  

 Për shkak të mungesës së stabilitetit politik që rezultoi në zgjedhje të parakohshme në 

Kosovë dy nga konferencat e parapara të mbahen në Kroaci dhe në Greqi janë shtyrë 

për një kohë të pacaktuar nga ana e Ambasadës Kroate dhe Greke, respektivisht. 

 

Faza gjatë investimit - mbështetja e Investitorëve të huaj në Kosovë 

Në kuadër të shërbimit gjatë procesit të investimit KIESA gjatë këtij viti ka përcjellë nga afër 

kompanitë (investitorë të huaj) të cilave iu janë ofruar shërbimet e nevojshme në procesin e 

lehtësimit të operimit të tyre në vendin tonë. 

Janë përcjellë nga afër investitorë të huaj të cilët janë duke investuar ose duke bërë 

hulumtime/analiza për investime në vendin tonë: 

 BUNSAM (ka filluar operimin) 

 VITEX  (ka filluar operimin) 

 SOUTHERLAND (ka filluar operimin)  

 MUSALA SOFT JSC (duke analizuar situatën) 

 SAN TEKS (duke analizuar situatën) 

 ACCESS (duke analizuar situatën) 

 MESSER  TECHNO GAS  (duke analizuar) 

 GURUS ( duke hulumtuar) 

 FORMA SHPK  ( Ri investim) 

 ASTRA CHEMICAL (ka filluar operimin) 

 SKOGSLUNDS METALLGJUTERI (duke analizuar) 

 RICOPRE SRL (duke analizuar) 

 MARKLINK LTD (në proces të investimit) 

 

Deri në fund të vitit 2017 KIESA ka bashkëpunuar ngushtë me 16 kompani të cilat janë në 

proces të grumbullimit të informatave mbi ambientin e investimeve në Kosovë, apo janë duke 

investuar: 

 ILKOMET ITHALAT IHRACAT 

 MESSER GMBH 

 GSS 

 TURKMAZ GRUP 

 PROSPERWARE SH.P.K. 

 LEATHER LLC 

 ENGINIER CONSULT & TEKNIK” SH.P.K.   

 ACCESS  LLC 

 DM 

 SAN TEKS 

 MARKLINK LTD 

 MUSALA SOFT JSC 



9 

 

 SDA FOOD 

 SALEH SH.P.K. DHE SAMFA BUILDING SH.P.K 

 AQUA MATCH 

 BALKAN EU 

 

Faza e kujdesit të më-pastajmë – mbështetja ndaj investitorëve 

Për të avancuar edhe me tutje dialogun ndërmjet bizneseve dhe qeverise, KIESA ka realizuar 

programin e përkujdesit të më pastajmë për biznese. Në kuadër të këtij dialogu gjatë vitit 

2017 janë kontaktuar – komunikuar me mbi 250 biznese me pronarë të huaj, si dhe ka 

realizuar edhe vizita tek 30 biznese me kapital të huaj investimi.  

Në bazë të planit të paraparë të aktiviteteve të përkujdesjes ndaj investitorëve të huaj, 

përkatësisht bizneseve me pronarë të huaj të regjistruara në ARBK, KIESA ka kontaktuar 

biznese të regjistruara në ARBK, kryesisht në vitin 2017. 

Gjatë komunikimit me këto biznese, bizneset janë njoftuar mbi rolin që ka KIESA dhe 

shërbimet përkrahëse që iu ofrohen bizneseve. Për të nxjerrë të dhëna sa më të frytshme në 

kuadër të këtij procesi, SPI ka hartuar pyetësor për të marrë opinionin nga bizneset në 

funksion të përmirësimit të mjedisit të të bërit biznes dhe klimës investive në vend. 

Nga kontaktet e realizuara, përkatësisht komunikimi me biznese rezulton se investitorët e 

huaj aktual ndajnë përshtypjet të ndryshme por edhe të  ngjashme sa i përket mjedisit të të 

bërit biznes dhe klimës së investimeve në Kosovë. 

Gjetjet e nxjerra tregojnë për nevojën e përmirësimeve të më tejshme në aspekte  të caktuara 

që kanë të bëjnë me zhvillimin e biznesit.   

Vlen të veçohen: 

 Nevoja për kuadro  të përgatitura mirë  profesionalisht të fushës së teknikës dhe 

teknologjisë.  

 Efikasiteti në zgjidhjen e lëndëve -kontesteve  në gjykata,  

 luftimi më efikas i in-formalitetit   

 krijimi i kushteve për një konkurrencë të mirëfilltë në treg,  

 furnizimi i qëndrueshëm me energji elektrike,  

 thjeshtimi i mëtutjeshëm i procedurave burokratike  

 efikasiteti i administratës publike, si ne nivel qendrore ashtu edhe në atë lokal,  

 Partneritet më i ngushtë ndërmjet institucioneve dhe komunitetit të biznesit 

 Çështja e stimujve ( fiskal dhe financiar) 

 Interesim për funksionalizmin e Ligjin për Investime Strategjike, respektivisht 

mundësitë e përfitimit nga ky ligj. 

 Angazhimi  i Qeverisë  për të nxitur rritjen e mëtejshme të sektorit privat përmes 

masave konkrete siç janë:  Reformat ne politikat fiskale si dhe reformat në procedurat 

administrative  janë pritur dhe vlerësuar mire nga komuniteti i biznesit.  
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Vlen të përmendet se gjatë periudhës janar – dhjetor 2017 janë regjistruar gjithsej: 735 

biznese me pronarë të huaj. 

 

Prej tyre numri më i madh është nga Turqia 193 biznese, nga Shqipëria 153, Gjermania 61, 

Serbia 44, Zvicra 36, Maqedonia 35, Italia 27, Britania e Madhe 21, SHBA 20 biznese, e 

kështu me radhë. Janë gjithsej 46 shtete të ndryshme prej nga vijnë pronarët e ndryshëm të 

bizneseve të regjistruara. Bizneset e regjistruara janë të shpërndara në 33 komuna të 

Republikës së Kosovës. 

Nga gjithsej 735 biznese të huaja  të regjistruara gjatë kësaj periudhe, 359 biznese janë në 

Prishtinë, 100 biznese në Ferizaj, 88 biznese në Prizren, 28 biznese ne Fushë Kosovë, 27 

biznese në Pejë, 22 në Gjilan, 17 në Mitrovicë, 17 në Graqanicë, e kështu me radhë. Prej 735 

bizneseve me pronarë të huaj, të regjistruara  në vitin 2017, KIESA ka kontaktuar 255 

biznese. 

Me rastin e përzgjedhjes së kompanive për kontaktim parësor jemi orientuar kah bizneset 

prodhuese, mirëpo janë kontaktuar edhe kompani të sektorëve të shërbimeve. Bizneset e 

kontaktuara janë njoftuar për Agjencinë KIESA, rolin e saj dhe shërbimet që ju ofrohen 

bizneseve-investitorëve. 

Deri në këtë periudhë janë realizuar 30 vizita investitorëve të cilët kanë investuar në Kosovë 

për t’u njoftuar mbi rrjedhën e investimit dhe kuptuar sfidat eventuale që mund të kenë. 

Gjatë vitit 2017 janë realizuar vizita në këto kompani: 

 

Nr. Emri i kompanisë Sektori/Industria Vendi 

1 ERIONI Sh.P.K. 
Sektori i ushqimit, prodhues i 

kripës  ushqimore, 
F. Kosovë 

2 URBAN PLASTIK Sh.P.K. 
Sektori i prodhimit të plastikës primare - 

materialit nga mbetjet plastike 
F. Kosovë 

3 
URBAN METROPOL 

Sh.P.K. 

Sektori i shërbimeve profesionale- matje 

gjeodezike dhe planifikim hapësinor. 
F. Kosovë 

4 N.T.P RREZI  COM 
Sektori i shërbimeve , mbledhje – 

grumbullim i mbetjeve plastike 
F. Kosovë 

5 SEMITRONIX Construction 
Sektori i ndërtimit dhe shërbimeve 

hoteliere 
Prishtinë 

6 MEHMET AKIF COLLEGE Sektori i arsimit – edukimit, Lipjan 

8 FITORJA Sh.P.K. Sektori i transportit dhe shpedicionit Ferizaj. 

9 ALK – KOS  Sh.P.K Sektori farmaceutik, Prishtinë 

10 TEKFUZE L.L.C. 
prodhues i softuerëve dhe pajisjeve 

harduerikë për ashensorë 
Prishtinë 

11 
OMEGA FARMA GROUP 

Sh.P.K. 
Sektori i shëndetësisë-tregtim i barnave Obiliq 
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12 MASSA  SH.P.K. Sektori i hotelerisë, Obiliq 

13 
ASTRA CHEMICAL 

SH.P.K. 
Sektori i prodhimit F. Kosovë 

14 AUSTRIAN HOSPITAL 
Industri kimike/shampone dhe 

detergjente 
Graqanicë 

15 
O’DINI  OY – Dega në 

Kosovë  
Sektori i shëndetësisë Gjilan 

16 
THES-ARI Recycling 

Industrie  

Riciklim i mbetjeve drunore - prodhim i 

peletit për ngrohje, 
Kllokot 

17 FAIR SH.P.K. Prodhimi i produkteve nga druri Kllokot 

18 FORMA Sh.P.K 
Prodhimi i letrës dhe kartonit të valëzuar, 

si dhe ambalazhit prej letrës dhe kartonit, 
e Gjilanit 

19 AGRO HERMES SH.P.K. 

Prodhimi i kornizave plastike të dyerve 

të veturave,  dyerve dhe ulëseve të 

trenave 

Gjilan 

20 GAP Sh.P.K Prodhime Plastike Gjilan 

21 
Ndërmarrja Tregtare Private 

"Flora" 
Prodhime Plastike Gjilan 

22 HURKIMSA Group Sh.P.K Prodhimi i llaqeve dhe bojërave  Gjilan 

23 The Planet Kids Sh.P.K. Sektori I Edukimit Prishtinë 

24 DMS Sh.P.K. Teknologji Informative Prishtinë 

25 
Sutherland Global Services 

Kosovo Sh.P.K. 
Teknologji dhe informacion Prishtinë 

26 

International Accredited ILG 

SCHOOL Toddler to 

Secondary 

Edukim  Prishtinë 

27 Dita - Teks  SHPK Prodhime Tekstil Peje 

28 Agnesa TEKS SHPK Prodhime Tekstil Podujeve 

29 S//SPRINT  SHPK Prodhime Tekstil Podujeve 

30 Intertex SHPK Prodhime Tekstili Gjakove 

 

Negociatat për nënshkrimin e marrëveshjeve për mbrojtje të Investimeve   

Më qellim të tërheqjes se investimeve nga vendet e ndryshme dhe ofrimit edhe më të 

madh të shërbimeve të saja për investitorët e huaj, KIESA në bashkëpunim me institucionet e 

linjës ka zhvilluar takim dhe diskutime me grupin negociator për të punuar mbi nënshkrimin 
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e marrëveshjeve për mbrojtje dhe promovim të investimeve me vendet tjera.  Grupi si i tillë 

merret me negocimin dhe propozim nënshkrimin e marrëveshjeve të reja bazuar mbi 

investimet e gjeneruar.  

 

 Është iniciuar nisma për nënshkrimin e marrëveshjes për mbrojtjen dhe promovimin e 

investimeve me Angli, e cila i ka kaluar te gjitha procedurat ligjore. 

 

Vizita në komuna 

 

Në kuadër të bashkëpunimit dhe koordinimit ndër institucional të nivel qendrorë me atë lokal, 

KEISA gjatë këtij viti ka realizuar takime dhe vizita në komuna të caktuara: 

 

 Komuna e Obiliqit 

 Komuna e Rranillugut,  

 Komuna e Kamenicës,  

 Komuna e Parteshit,  

 Komuna e  Graqanices 

 Komuna e Novobërdës 

 Komuna e  Mitrovicës 

 Komuna e Pejës 

 Komuna e Dragashit 

 Komuna e Drenasit 

 Komuna e Vushtrrisë 

 Komuna e Shtimes 

 Komuna e Lipjanit 

 Komuna e Ferizaj 

 

Në takimet e realizuara është diskutuar rreth nevojës së komunikimit dhe bashkëpunimit 

ndërinstitucional në baza të rregullta, lidhur me promovimin e investimeve dhe përkujdesjen 

ndaj investitorëve. Po ashtu, është diskutuar rreth Ligjit për Investime Strategjike dhe 

mundësive që ofron ligji për projekte investive strategjike në sektorë të caktuar. 

 

PROMOVIMI I EKSPORTIT DHE TURIZMIT 
 

 Promovimi  i eksportit  në shifra  për vitin 2017: 

           

1. Numri i panaireve ndërkombëtare te realizuar nga SPE 2017: 9.  

2. Numri i kompanive pjesëmarrëse në këto panaire: 36. 

3. Numri i produkteve te ekspozuara ne këto panaire: 248. 

4. Numri i panaireve vendore te realizuar nga SPE 2017: 4. 

5. Eksporti i menjëhershëm si rezultat i pjesëmarrjes në panaire, në €:563,000.00. 

6. Numri i kontrata te lidhura si rezultat i pjesëmarrjes në panaire: 47. 
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7. Numri i tregjeve te reja si rezultat i pjesëmarrjes në panaire: 6. 

8. Numri i videove promovuese (storie suksesi): 12. 

9. Numri i videove promovuese sektoriale: 2. 

10. Numri i konferenca regjionale te organizuara nga SPE 2017: 5. 

11. Numri i kompanive pjesëmarrëse ne këto konferenca: 300. 

12. Numri i kompanive përfituese me ekspert ndërkombëtar: 30. 

13. Numri i panaireve ndërkombëtare te kontraktuara nga SPE për vitin 2018: 6. 

14. Përqindja e realizimit te buxhetit te planifikuar nga SPE 2017: 97%. 

 

 Organizimi i 13 misioneve shitëse jashtë  dhe brenda vendit: 

 

Sektori për promovimin e eksportit bazuar në prioritetet qeveritare në mbështetje të 

kompanive prodhuese-shërbyese dhe promovim të prodhimeve vendore-shërbimeve në 

tregjet ndërkombëtare dhe brenda vendit, ka përzgjedhur sektorët te cilët kanë kapacitete 

prodhuese si dhe plotësojnë kriteret e kërkuara sipas regullativës se BE-së për plasim te 

prodhimeve-shërbimeve në këto tregje. 

 

Sektorët e përzgjedhur: 

 

1. Ushqimit dhe pijeve 

2. Industria e drurit 

3. Tekstilit 

4. Turizmit 

  

Pjesëmarrja në panaire ndërkombëtare 

 

Janë organizuar nëntë (9) panaire ndërkombëtare me një kosto të shpenzimeve buxhetore 

prej 185,108.00 euro të paguara nga kategoria subvencione dhe transfere. Në këto panaire 

përfitues te drejtpërdrejt si ekspozues pjesëmarrëse ishin 36 kompani vendore prodhuese / 

shërbyese, ndërsa numri i produkteve / shërbimeve të ekspozuara në këto panaire ka arritur në 

248 produkte / shërbime. 

 

KIESA gjatë propozimit dhe përzgjedhjes së kompanive për pjesëmarrje në panaire 

ndërkombëtare ka vlerësuar përmbushjen e këtyre kritereve: 

 

 Kapacitetet prodhuese të kompanive vendore për pjesëmarrje në panaire. 

 Plotësimin e kritereve minimale lidhur me certifikim të kompanive. 

 Orientimin e kompanive se në cilat tregje te reja mund te krijojnë marrëveshje 

kontraktuale. 

 Profilin e panairit (shitës për konsumator ose kontraktues). 

 Sukseset  dhe eksperiencat e fituar nga pjesëmarrja në panaire te ndryshme. 

 

Vlen të theksohet se, si raste suksesi gjatë pjesëmarrjes në këto panaire janë arritur 47 

marrëveshje të menjëhershme për shitje në vlerë monetare prej 563,000.00 euro dhe atë: 
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 Si rezultat i pjesëmarrjes në panairin e ushqimit FOODEX, kompania pjesëmarrëse ka  

arritur të depërtojnë me prodhimet e tyre edhe në një treg të ri ne (Japoni) me një 

vlerë fillestare prej 6,000.00 euro.  

 Si rezultat i pjesëmarrjes në panairin e turizmi ITB, operatoret turistik kanë arritur të 

nënshkruajnë marrëveshje me 16 operator turistik të huaj për sjelljen e turisteve në 

Kosovë, me një vlerë prej 54,000.00 euro.  

 Si rezultat i pjesëmarrjes në panairin e turizmi Destination Nature, operatoret turistik 

kanë arritur të nënshkruajnë marrëveshje me nëntë (9) operator turistik të huaj për 

sjelljen e turisteve në kosovare me një vlerë fillestare monetare prej 27,000.00 euro. 

 Si rezultat i pjesëmarrjes në panairin e pijeve ProËine kompanitë pjesëmarrëse kanë 

arritur të realizojnë dy marrëveshje të drejtpërdrejta me një vlerë fillestare prej 

12,000.00 euro.  

 Si rezultat i pjesëmarrjes në panairin e ushqimit dhe pijeve Ëorld Private Label 

(PLMA) kompanitë pjesëmarrëse kanë arritur të depërtojnë me prodhimet e tyre edhe 

në tregun Italian me një vlerë fillestare prej 25,000.00 euro.  

 Në panairin e drurit MOË duke u aplikuar  shitja online përmes internetit  dhe ka 

pasur një shitje gjatë mbajtjes së panairit në vlerë prej 154,000.00 euro, që është një 

risi dhe forme e re e shitjes për kompanitë vendore. 

 Si rezultat i pjesëmarrjes në panairin e ushqimit ANUGA kompanitë pjesëmarrëse 

kanë arritur të depërtojnë me prodhimet e tyre edhe në katër tregje te reja ( Bregu i 

Fildishtë,  Itali, Francë, Greqi) me një vlerë fillestare prej 285,000.00 euro.  



 

 

Figura 5 

 

Panairet e realizuara nga SPE jashtë vendit gjatë vitit 2017 

        

# Panairi Vendi Data Sektori KIESA / € 

Bashkë-

organizatorët 

/€ Totali / € 

Nr. Kom. 

Përfituese 

Numri i 

produkteve/ 

ofertave 

turistike  të 

prezantuara 

Numri i 

kontrata të 

lidhura si 

rezultat i 

pjesëmarrjes 

në panaire 

Kontratat 

në vlerë 

Euro 

Numri i 

kontrata që 

ende janë 

duke u 

negociuar si 

rezultat i 

pjesëmarrjes 

në panaire 

1 Foodex Tokyo 07-10.03.2017  Ushqim dhe pije 1,200.00 0.00 1,200.00 1 3 1 

        

6,000.00  2 

2 ITB Berlin Berlin 08-12.03.2017 Turizëm 28,695.20 0.00 28,695.20 8 25 16 

      

54,000.00  25 

3 

Destinations 

Nature Paris 16-19.03.2017 Turizëm 6,843.40 0.00 6,843.40 3 11 9 

      

27,000.00  12 

4 ProËine Duseldorf 18-22.03.2017 Pije alkoolike 9,432.00 6,568.00 16,000.00 3 20 2 

      

12,000.00  4 

5 

Ëorld Private 

Label Amsterdam 16-17.05.2017 Përgjithshëm 26,305.20 0.00 26,305.20 4 19 1 

      

25,000.00  5 

6 M.O.Ë. Bad Calzuflen 17-21.09.2017 Druri 25,000.00 540.62 25,540.62 6 100 6 

   

154,000.00  11 

7 Anuga Kologne 07-11.10.2017 Ushqim dhe pije 76,640.20 0.00 76,640.20 8 45 12 

   

285,000.00  30 

8 A+A Fair Duseldorf 17-20.10.2017 Tex-Veshëmbathje 10,000.00 14,078.40 24,078.40 3 25 NA NA 4 

9 M.T.F. Tirana Tiranë 08-09.04.2017 Turizëm 992.00 0.00 992.00 1 NA NA NA NA 

 

Total 

   

185,108.00 21,187.02 206,295.02 36 248 46 563,000.00 93 

     

90% 10% 100% 

     



 

 

Panairet brenda vendit 

 

KIESA ka mbështetur financiarisht dhe ka qenë pjesë e bashkë organizimit të 4 panaireve brenda 

vendit dhe atë 3 panaire të përgjithshme dhe 1 panair për promovim të turizmit me një kosto 

totale te investuar nga KIESA prej 27,900.00 euro. 

 

Figura 6 

 

Panairet e realizuara nga SPE brenda vendit gjatë vitin 2017 

 # Panairi Vendi Data Sektori KIESA / € 

1 Prishtina 2017 Prishtinë 19-22.04.2017 Përgjithshëm        9,900.00  

2 OJQ "DOKUFESTE" Prizren 4-12.08.2017 Turizëm        3,550.00  

3 Prishtina 2017 Prishtinë 27-30.09.2017 Agro-industrial        5,000.00  

4 "AGROKOS"  Prishtinë 18-20.10.2017 Përgjithshëm        9,450.00  

     

     27,900.00  

 

Organizimi i konferencave sektoriale 

 

KIESA së bashku me projektin ICEP ka organizuar konferencat regjionale me 4 sektor (druri, 

metal-përpunuese, ndërtimtari dhe veshmbathje) me qëllim të identifikimit dhe eliminimit të 

mangësive të kompanive nga këta sektor për të rritur konkurueshmërinë: 

 

1. Konferenca regjionale në Prizren 

2. Konferenca regjionale në Pejë 

3. Konferenca regjionalë në Gjilan 

4. Konferenca regjionale në Mitrovicë 

5. Konferenca regjionale në Prishtinë 

 

Qëllimi i organizimit të konferencave ka qenë njoftimi i kompanive nga sektorët e përzgjedhur 

lidhur me kriteret për aplikim për përfituesit e mundshëm me ekspert ndërkombëtar për eliminim 

te mangësive te kompanive dhe ngritje te konkurueshmerise se kompanive si ne tregun vendor 

ashtu edhe në tregun e BE-së. 

Në këto konferenca regjionale kanë marre pjesë mbi 300 kompani nga sektor të ndryshëm 

ndërsa përfitues në mbështetje të eksperteve ndërkombëtar 30 kompani.  

 

Planifikimet e hershme dhe realizimi i tyre 

 

Sektori për Promovim të Eksportit ka  rekomanduar si dhe është udhëzuar nga organizatoret e 

panaireve që rezervimi i hapësirave në panairet e mëdha ndërkombëtare të planifikohen një vit 

më herët me qëllim të sigurimit të hapësirës me atraktive edhe pozicionimit ma strategjik, duke 

ju mundësuar kompanive pjesëmarrëse prezantim ma të mirë të produkteve dhe shërbimeve në 
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këto panaire. KIESA konform rekomandimeve, për vitin 2018 ka siguruar / kontraktuar hapësira 

ne 6 panaire ndërkombëtare me një kosto buxhetore prej 105,685.50 euro, shih tabela 3. 

 

Figura 7 

 

Panairet që do realizohet nga SPE jashtë vendit gjatë vitin 2018, për të cilat 

panaire kanë përfunduar pagesat e hapësirave ekspozuese 

 # Panairi Vendi Data Sektori KIESA / € 

1 SËISS BAU (140 m2) Bazel 16-20.01.2018 Druri      25,000.00  

2 ITB  (36 m2) Berlin 07-11.03.2018 Turizëm      12,647.30  

3 D. Nature (12 m2)+ Paris 15-18.03.2018 Turizëm        7,482.80  

4 ProËine (27 m2) Dusseldorf 18-20.03.2018 Pije alkoolike        5,836.20  

5 PLMA (36 m2) Amsterdam 29-30.05.2018 Ushqim dhe pije      17,761.20  

6 SIAL (90 m2) Paris 21-25.10.2018 Ushqim dhe pije      36,958.00  

     

  105,685.50  

 

NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME 
 

Akti Evropian për Biznes të Vogël, në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës 

nr.02/129 “Për Koordinimin e Aktit të Biznesit të Vogël (ABV) për Evropë”, janë formuar disa 

grupe punuese për plotësimin e dimensioneve dhe sub dimensioneve të dalura nga ABV. Më 

12.10.2017 është organizuar dhe realizuar takimi informues me OECD dhe përfaqësuesit nga 

institucionet e Republikës se Kosovës lidhur me metodologjinë e plotësimit te pyetësorit. Është 

plotësuar drafti i pyetësorit dhe jemi duke punuar drejt finalizimit të tij, i cili do të përcjellët tek 

OECD-ja gjatë muajit janar. 

 

Konkurrueshmëria në Evropën Juglindore, Outlook-u i Politikës 2018, janë realizuar takime 

të grupeve punuese më qëllime të plotësimit të dokumenteve të pranuara nga OECD. Më 30 mars 

2017 është organizuar dhe realizuar takimi harmonizues për dokumentin e vlerësimit mes OECD 

dhe përfaqësuesve të Republikës së Kosovës. Qëllimi i takimit ka qenë harmonizimi i 

dokumentit vlerësimit të Outlook-ut të konkurrushmërisë – Kosovë, dokument i cili përmban 16 

fusha apo dimensione të plotësuara nga institucionet e Kosovës. 

 

ICEP  - Programi për Zhvillimin e Ndërmarrjeve, në bashkëpunim më përfaqësuesit e 

projektit ICEP janë realizuar sesione informues për bizneset për Programin për Zhvillim të 

Ndërmarrjeve (PZHN), në kuadër të sesioneve informuese është organizuar edhe një sesion 

informues me gratë ndërmarrës. Kanë përfunduar vizitat e bizneseve të cilat kanë aplikuar në  

Programin për Zhvillim të Ndërmarrjeve (PZHN), është bërë vlerësim i ndërmarrjeve aplikuese 

dhe ka filluar ofrimi i këshillimeve për 29 ndërmarrjet përfituese.  
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Përmirësimi i Qasjes së NVM-ve në Financa 

 

 Fondi Kosovar për Garantimin e kredive, fondi garantues i kredive do t’i përkrahë 

ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që të kenë qasje më të lehtë në kreditë e bankave 

komerciale, duke garantuar një pjesë të kolateralit. Gjatë këtij viti poashtu është bërë 

kontriobuti financiar në vlerë prej një milion euro nga MTI/KIESA. 

 Skema voucher e certifikimit të produktit, janë hartuar dokumente për programin 

skema voucher e certifikimit të produktit. Janë bërë dy thirrje publike për subvencionim 

të bizneseve në certifikim të produktit. Kanë aplikuar për certifikim të produktit 5 

biznese, nga të cilat  një biznes ka plotësuar kriteret me të cilën është nënshkruar 

marrëveshja e bashkëpunimit. 

 Skema voucher për ofrim të këshillimeve, janë hartuar dokumente për programin 

skema voucher për ofrim të këshillimeve. Janë bërë dy thirrje publike për subvencionin të 

këshillim të bizneseve. Kanë aplikuar për këshillim biznesi 4 biznese dhe asnjëra nga 

biznese aplikuse nuk ka qenë përfituese e projektit në mungesë kompletimi te 

dokumentacioni. 

 

Ditët e Biznesit të Vogël 

 

 Në kuadër të “Ditëve të Biznesit të Vogël 2017” ,  më qëllim të fuqizimit  dialogut 

publiko-privat për zhvillimin e ekonomisë kosovare si dhe informimit të bizneseve për 

projektet përkrahëse  janë  realizuar gjashtë konferenca informuese (Prishtinë, Mitrovicë, 

Istog, Prizren, Gjilan dhe Ferizaj) me bizneset e Kosovës, ku bizneset janë njoftuar me 

projektet e nivelit qendror dhe lokal dhe njëherit nga ana e bizneseve janë paraqitur 

pengesat dhe problemet në zhvillim të biznesit.  

 “Top NMVM-të më konkurrente”, me qëllimi të organizimit të garës vjetore për NVM-të 

më konkurrente në 7 rajonet e Kosovës, kemi mbledhur të dhënat nga Trusti i Kursimeve 

Pensionale të Kosovës (TRUST), Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe  Dogana 

e Kosovës. Të dhënat janë përpunuar, finalizuar dhe janë nxjerrë rezultatet për top 

ndërmarrjet më të suksesshme të vitit dhe janë shtypur mirënjohjet për ndërmarrjet në 

nivel të shtatë regjioneve të Kosovës. Me 27 dhjetor 2017 është mbajtur ceremonia e 

shpërndarjes se mirënjohjeve për top 20 ndërmarrjet me të suksesshme.  

 

Internship Biznesi – 2017 

Më qëllim të realizimit të projektit “Internship Biznesi 2017”, është nënshkruar aneks 

marrëveshja në mes MTI-KIESA dhe UNDP për realizimin e praktikës se studenteve/të sapo 

diplomuarve në bizneset private. Janë përzgjedhur 200 studentë / të sapo diplomuar dhe janë 

sistemuar nëpër biznese private, ku janë duke vijuar praktikën. Projekti është duke u përkrahur 

edhe nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS).  

 

Analiza e Nevojave për Trajnime të NVM-ve, janë hartuar termat e referencës për “Analizën e 

Nevojave për Trajnime të NVM-ve”. Është kontraktuar operatori ekonomik, i cili ka bërë 
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anketimin në teren dhe ka hartuar raportin e hulumtimit të 800 NVM-ve. Hulumtimi ka 

përfunduar, është përkthyer në tri gjuhet dhe është publikuar në web  https://kiesa.rks-

gov.net/desk/inc/media/25F13EAC-D9F3-407C-8C08-D720FED19847.pdf. 

 

Panairi “Gratë në Biznes 2017”, janë përgatitur dokument për ftesë publike për gratë 

ndërmarrëse të cilat shprehin gatishmëri për pjesëmarrje në panairin “Gratë në Biznes”. Shpallja 

është mbyllur më 12.06.2017 gjithsej kanë aplikuar28 biznese dhe OJQ. Panairi është realizuar 

më datë: 19, 20 dhe 21 Korrik 2017 në sheshin “Zahir Pajaziti” Prishtinë. Pjesëmarrës në panair 

ishin 28 biznese dhe OJQ të Grave. 

Ndërtimi i platformës për trajnime on-line, janë iniciuar proceduar për krijimin e platformës 

online  të trajnimeve te bizneseve, janë përgatitur draft tekstet (paragrafët për qëllimet e 

moduleve) dhe janë proceduar të IT i MTI-së me qëllim të inkorporimit në zhvillim të platformës 

on-line për trajnime. Materialet janë publikuar në ëeb faqen e KIESA-s.  

Vizitë bizneseve, më qëllim të identifikimi të problemeve më të cilat ballafaqohen biznese deri 

më tani janë realizuar 133 vizita bizneseve. 

COSME, nën udhëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të KIESA është negociuar suksesshëm 

nënshkrimi i marrëveshjes Kosovë-BE për anëtarësimin e Kosovës në programin e BE-se 

COSME. 

 

ZONAT EKONOMIKE 
 

Përkrahja financiare për ndërtimin e zonave ekonomike 

Në fillim të vitit 2017 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë respektivisht Agjencia për Investime 

dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), ka bërë shpalljen e Thirrjes për Aplikim për 

Përkrahje Financiare të Komunave të Interesuara për Zhvillimin e Zonave Ekonomike, pas 

vlerësimit të aplikacioneve është bërë përzgjedhja e komunës së Shtimes, Lipjanit, Suharekës 

dhe Vitisë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka nënshkruar Marrëveshje për Bashkëfinancim 

me komunat përfituese. Gjendja është si në vijim: 

 

 Zona ekonomike / Parku Teknologjik në Shtime, e cila ka përfituar 60,000 euro nga 

MTI për bashkëfinancimin e projektit “furnizimi dhe montimi i dy trafo stacioneve për 

furnizim me rrymë bizneset”. Kanë përfunduar punimet dhe janë ekzekutuar pagesat e 

situacioneve të sjellura për punimet e realizuara. Njëherit ka përfunduar edhe si investim i 

tillë në kuadër të kësaj zone ekonomike, e cila është kompletuar si infrastrukturë fizike. 

 Zona ekonomike / Parku Industriale në Budrikë -Viti, e cila ka përfituar 250,000 euro 

nga MTI për bashkëfinancimin e projektit të Zonës ekonomike. Janë zhvilluar punimet në 

ndërtim të infrastrukturës fizike të kësaj zone ekonomike dhe janë proceduar për pagesë 

situacionet për punët e kryera të cilat kanë qenë obligim i MTI-së për vitin 2017. Projekti 

planifikohet të vazhdohet me ndërtim edhe gjatë viteve në vijim. 

https://kiesa.rks-gov.net/desk/inc/media/25F13EAC-D9F3-407C-8C08-D720FED19847.pdf
https://kiesa.rks-gov.net/desk/inc/media/25F13EAC-D9F3-407C-8C08-D720FED19847.pdf
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 Zona ekonomike / Parku Industrial në Shirokë-Suharekë, e cila ka përfituar 345,000 

euro nga MTI për bashkëfinancimin e projektit të zonës ekonomike. Janë zhvilluar 

punimet në ndërtim të infrastrukturës fizike të kësaj zone ekonomike dhe janë proceduar 

për pagesë situacionet për punët e kryera të cilat kanë qenë obligim i MTI-së për vitin 

2017. Projekti planifikohet të vazhdohet me ndërtim edhe gjatë viteve në vijim. 

 Zona Ekonomike / Parku Industrial në Qylagë - Lipjan, e cila ka përfituar 345,000 

euro nga MTI për bashkëfinancimin e projektit të zonës ekonomike. Janë zhvilluar 

punimet në ndërtim të infrastrukturës fizike të kësaj zone ekonomike dhe janë proceduar 

për pagesë situacionet për punët e kryera të cilat kanë qenë obligim i MTI-së për vitin 

2017. Projekti planifikohet të vazhdohet me ndërtim edhe gjatë viteve në vijim. 

 Zona Ekonomike / Parku Industrial në Frashër – Mitrovice, gjatë vitit 2017 MTI nuk 

ka ndarë mjete për bashkëfinancim të projektit, mirëpo përmes menaxherit të emëruar 

nga MTI, janë monitoruar punimet që janë duke u investuar nga komuna e Mitrovicës. 

 Zona ekonomike përballë Parkut të Biznesit në Drenas, Ministria e Tregtisë dhe 

Industrisë në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinore së 

bashku edhe me Ministrinë e Financave kanë zhvilluar të gjitha procedurat nevojshme për 

kompletimin e dokumentacionit për shpronësimin e parcelave në zonën kadastrale në 

Sankoc komuna e Gllogocit për krijimin e zonës ekonomike Qendra e Biznesit apo siç e 

keni cekur Parku i Biznesit 2. Qeveria e Republikës së Kosovës më datë 04.05.2017, ka 

nxjerr vendimin përfundimtare më të cilën miraton shpronësimin në interes publik të 

pronave të paluajtshme private, komunale dhe shoqërorë të pronarëve dhe zotëruesve të 

interesit të cilët preken nga Ndërtimi i Zonës Ekonomike- Industriale përball Parkut të 

biznesit në Drenas përkatësisht zona kadastrale Sankoc, komuna e Gllogocit/Drenasit.  

Sipërfaqja totale e këtyre parcelave të shpronësuar për Ndërtimi i Zonës Ekonomike- 

Industriale përball Parkut të biznesit në Drenas është 61.95 ha. 

 

Parku i Biznesit në Drenas (PBD), në kuadër të PBD-së janë realizuar këto aktivitete: 

 Hartimi dhe shpallja e konkursit për aplikim për vendosje të biznese në PBD, janë bërë 

vlerësimet e aplikacioneve për përzgjedhje të bizneseve, janë nënshkruar kontrata për 

qiradhënie me 5 biznese përfituese si dhe janë monitoruar kontratat e bizneseve të fazës 

së fundit për vendosje në Parkun e Biznesit në Drenas. 

 Bordi mbikëqyrës i PBD, gjatë këtij viti janë është mbajtur katër (4) mbledhje të Bordit 

Mbikëqyrës të PBD, ku janë përgatitur materialet, janë shqyrtuar kërkesa të ndryshme të 

bizneseve, janë nxjerr njoftime, vendime të ndryshme  dhe janë përcjellur bizneseve etj. 

 Qiraja e bizneseve në PBD, kemi vazhduar me dërgimin e faturave bizneseve që operojnë 

në PBD, çdo fillim muaji, kemi bërë barazimet mujore me zyrën e financave dhe 

barazimin tre mujorit të parë.  

 Mirëmbajta e PBD, janë duke vazhduar punimet aktivitetet në mirëmbajtjen e hapësirave 

të Parku të Biznesit ne Drenas sipas kontratës. 
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 Mbikalimi tek PBD, është kontraktuar operatori ekonomike për ndërtim të Mbikalimit tek 

PBD-ja, duke vazhduar punimet dhe mbikëqyrja e punimeve, të cilat tanimë kanë 

përfunduar. Është bërë pranimi teknik për dhe janë proceduar për pagesë situacionet për 

punët e kryera dhe projekti si i tillë është lëshuar në funksion.  

 Laguna Impiantit, janë përgatitë termat e referencës, është përzgjedh kompania për 

rregullimin e lagunës së impiantit të PBD dhe kanë përfunduar punimet e kësaj kontrate. 

Njëherit është përzgjedh kompania e cila ka bërë pranimin teknik të projektit në fjalë.   

 Marrja e lejes ujore, janë hartuar termat e referencës dhe është përzgjedhur OE për 

hartimin e elaboratit për shkarkimin e ujërave sipas kërkesës se MMPH, të cilin elaborat 

e kemi përcjell në MMPH për shqyrtim respektivisht marrjen e lejes ujore për shkarkimin 

e ujërave në impiantin e PBD. 

 Kanalizimi i impiantit, nga operatori ekonomik realizues i punimeve kemi pranuar 

përgjigjen në kërkesën e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, se është i gatshme për 

rifillimit të punimeve në rrjetin e kanalizimit të impiantit për pastrimin e ujerave të zeza 

dhe industriale në Parkun e Biznesit në Drenas.  Planifikohet që brenda këtyre ditëve të 

fillojnë punimet. 

 KUR Prishtina, pas problemeve me shpenzimet e ujit në PBD janë realizuar takime  me 

zyrtar nga KUR Prishtina, po ashtu janë realizuar takime  te përbashkëta edhe ne teren me 

qellim të uljes së ndjeshme të shpenzimit të ujit në park. 

 

Renovimi i Inkubatorëve të Biznesit në Bernicë dhe PBD, është vazhduar me rregullimin e e 

inkubatorit në Bërnicë dhe është mbyllur kontrata. Njëherit Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka 

nënshkruar kontratën me Shoqatën për Teknologji të informacionit për dhënien në shfrytëzim të 

hapësirës së Inkubatorit të Biznesit në Bernicë. 

 

BRAND-i I RI “KOSOVO READY FOR YOU” 
 

Gjatë vitit 2017 KIESA ka realizuar brendin e ri “Kosovo Ready For You” (Kosova Gati për Ju), 

në kuadër të brendit janë krijuar edhe sloganet për investime, eksport, NVM, Zona Ekonomike, 

turizëm, agro përpunimit, përpunim të drurit, tekstilit dhe TIK. 

Në kuadër të fushatës promovuese “Kosovo Ready For You” (Kosova Gati për Ju) janë realizuar 

tri video promovuese 60 sekondëshe që promovojnë Kosovën për investime, eksport dhe turizëm 

dhe 19 video 30 sekondëshe promovuese të tregimeve të suksesit të 19 kompanive vendore dhe 

të huaja që zhvillojnë biznesin e tyre në Kosovë. 

Jemi në proces të kompletimit të 150 fotografive që përfshijnë sektorë të ndryshëm në Kosovë 

deri më tash janë përzgjedhur 90 fotografi nga KIESA, gjatë vitit 2018 pritet të kompletohet 

pjesa tjetër e fotografive. Po ashtu gjatë vitit 2018 pritet të kompletohen broshurat promovuese 

me dizajn të ri në bazë të brendit “Kosovo Ready For You” (Kosova Gati për Ju). 
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